وحدة شهور السنة

اليوم :األول
التاريخ14 / / :هـ
المستوى:

الحلقة

-1اسم النشاط :شهور السنة

 -2الهدف:
 أن يتعرف الطفل على عدد شهور السنة. أن يذكر الطفل األشهر مرتبة. ربط بعض األشهر بمناسبتها مهمة فيها (كشهر الصوم رمضان  -شهر الحج -العيدين  -بداية السنة وما شابه).

 -3المواد واألدوات الالزمة:
بطاقات شهور السنة واألشهر الحرم

 -4التمهيد:
استقبال األطفال ،كل طفل على حدة ،وسؤاله عن حاله ،ومن ثم نجعله يخلع الحقيبة
ويعلقها ،وبعدها يتوجه األطفال ،للقيام بفعاليات التي في المراكز مثل صوره تركيبية أو
رسم وغيرها حتى يتم اكتمال عدد األطفال ،عندها نعلن عن انتهاء الفترة الصباحية أو
االستقبال اما باستعمال الدف حيث نطلب من االطفال انهاء ما يقومون به وتحضير
الصف للتركيز الصباحي.
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 -5خـطـوات عـرض الـحـلـقـة:
أوضح لألطفال أنَّ التقويم الهجري بدأ استخدامه بعد هجرة النبي محمد ،صلى هللا عليه
وسلم إلى المدينة.
وأنَّ السنة الهجريَّة لها مكانة خاصة لدى المسلمين وباألخص بعض األشهر فيهامثل شهر رمضان المبارك ،وشهر ذي الحجة ،وهما من أركان اإلسالم.
أحرص أن أوضح له أنَّ األشهر الهجريَّة تعتمد على رؤية الهالل بداية كل شهرهجري ،لذلك تسمى السنة القمريَّة.
أقص له أنَّ العرب قديما ً كانوا يعتمدون على الشهور القمريَّة ،كما كان الحال بعدالبعثة النبويَّة ،وكانت السنة تتألف أيضا ً من  12شهراً وكانوا يسمونها باألسماء
ذاتها .غير أنَّهم لم تكن لديهم طريقة محدَّدة الحتساب السنين ،بل كانوا يسمونها حسب
األحداث التي تقع بها ،ومن أشهر أسماء السنوات في هذا الصدد «عام الفيل» ،عام
مولد رسول هللا ،صلى هللا عليه وسلم.
أما السنة الميالديَّة:
السنة الميالديَّة تعتمد على تاريخ مولد نبي هللا عيسى عليه السالم.تسمى سنة شمسيَّة؛ ألنَّ األرض تحتاج دورة كاملة حول الشمس.السنة الميالديَّة تتكون من  12شهراً تبدأ في شهر يناير ،وتنتهي في شهر ديسمبر.-والفصول األربعة تحدِّدها السنة الميالديَّة.

 -6نماذج من األسئلة المفتوحة:
 كم عدد شهور السنة؟
 على أي الشهور كان يعتمد العرب قديما ً
 ما هي شهور السنة؟
لو أعددت النشاط مرة أخرى ما التعديالت واإلضافات التي سأقوم بها؟

 -7كيفية االنتقال إلى النشاط التالي:
تصطحب المعلمة األطفال إلى تناول الوجبة.
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يتناول األطفال الوجبة المعتادة مع االلتزام بآداب الطعام.

كيفية االنتقال إلى النشاط التالي:
البدء بنشاط العمل الحر في األركان..
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ركن التعبير الفني
رسم حر

ركن المطالعة
صور وبطاقات مكتوب عليها شهور السنة الهجرية والميالدية بالترتيب.

ركن اإلدراك
لعبة تطابق األشكال.

ركن البناء والهدم
ترتيب المكعبات
كيفية االنتقال إلى النشاط التالي:
تصطحب المعلمة األطفال إلى اللعب الحر في الخارج.
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اللعب الحر في الخارج
لعب حر في الملعب الخارجي
كيفية االنتقال إلى النشاط التالي:
تقوم المعلمة بعرض اللقاء األخير

اللقاء األخير
اسم النشاط :ما اسم الشهر
الهدف منه :ربط المناسبة بالشهر الذي تحدث فيه
عرض النشاط :إذا كنت معلمة صوري النشاط بعدد االطفال وشجعيهم على رسم
المناسبة أمام صورة الشهر واستعيني بقصة ابناء القمر من اجل بقية الشهور يفيد
هذا النشاط لتعزيز مهارة التذكر والربط
والمطلوب من الصور أن تكتب الطفلة الحرف االول من كل صورة ليحزر اسم الشهر
لو أعدت النشاط مرة أخرى ماهي التعديالت التي تريد تطبيقها؟

كيفية إنهاء اللقاء األخير:
توديع األطفال وتذكيرهم بأنشطة اليوم التالي..
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األخوات معلمات رياض األطفال
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
مؤسسة التحاضير الحديثة Www.Mta.Sa
تقدم تحضير رياض األطفال (فالش األستاذة رسيل لعام 1440هـ)
أسماء وحدات رياض االطفال في الفالش
وحدة أهال وسهال
وحدة األصحاب
وحدة المسكن
وحدة صحتي وسالمتي
وحدة األيدي
وحدة الملبس
وحدة روضتي
وحدة الغذاء
وحدة العائلة
وحدة كتابي
وحدة الماء
وحدة الرمل
وحدة الحج
وحدة المال واالقتصاد
وحدة وطني
وحدة حاسوبي
وحدة المواصالت
وحدة األلوان
وحدة رمضان
وحدة هو هللا
وحدة أنا وجسمي
وحدة السيرة النبوية
وحدة أصحاب المهن
وحدة األجسام
وحدة األشكال الهندسية
وحدة البيئة
وحدة الصوت
وحدة الضوء
وحدة الفصول األربعة
وحدة شهور السنة
وحدة الهواء
وحدة الحشرات
وحدة الحيوان

6

وحدة شهور السنة

وحدة الفضاء
وحدة الكهرباء
وحدة النبات
وحدة النحل
وحدة أحب لغتي
وحدة المخترعون
وحدة مع السالمة
وحدة صالتي
وحدة مكتي

تحاضير جميع وحدات رياض األطفال
المستوى األول والمستوى الثاني والثالث
على فالش مومري واحد بحجم  32قيقا
بسبعة طرق مختلفة
طولي (ثالثة أنواع )
عرضي ( نوعين )
التخطيط للفهم
تخطيط الوزارة ( الدليل التنظيمي )
جداول يومية
يومي مفصل
تحضير اسبوعي

 42وحدة متكاملة بجميع مرفقاتها
مع جميع االستمارات  +تحضير الحلقات  +لوحة إعالن  +العاب بزل
+أوراق عمل  +صور للوحدة  +بطاقات  +قصص  +فالشات  +تخطيط +
اناشيد
شعار للوحدة  +عروض بوربوينت  +فيديو  +صوتيات  +سجالت +
مطويات  +أنشطة
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يحتوي الفالش مومري على اكثر من عشرة آالف مرفق
بين صور وقصص واناشيد وحروف
وارقام وعروض بوربوينت وفيديو وألعاب وورق عمل وتحاضير بطرق
مختلفة
بحجم
GB 32
ملفات خاصة باالركان
( الركن الفني – ركن القراءة – الركن اإلدراكي -ركن االكتشاف – ركن
التخطيط – ركن البناء )
ملفات تحضير خاصة بالحروف واألرقام باإلضافة إلى اناشيد وفيديو
وعروض بوربوينت وورق عمل
ملف خاص للغة االنجليزية
القرآن الكريم تعليم قصار السور لألطفال بالصوت والصورة
+
دفتر التحضير للمعلمة وملف إنجاز معلمة رياض األطفال
+
خطة رياض األطفال
+
تحضير منهج الرياضيات لألطفال
+
مرفقات التحاضير ومنوعات لوحدات رياض األطفال
+
مسلسل فواز ونورة لتعليم القيم األخالقية لألطفال حلقات كاملة
+

رؤية  2030رياض أطفال
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+
مهارات إتقان متنوعة لألطفال
+
اسطوانات تعليمية لألطفال
+
الدليلين اإلجرائي والتنظيمي لعام  1440هـ
+
معايير التعلم المبكر النمائية لرياض األطفال باإلضافة إلى دليل الحضانات
يوجد مجلد خاص بتدريس القاعدة النورانية لألطفال يشمل على فيديو تعليم
القراءة والقرآن بالتجويد
سعر الفالش  160لاير
وسعر محتويات الفالش بالكامل عن طريق االيميل  130لاير
توصيل الفالش للرياض والخرج مجانا والتسليم يدا بيد
التوصيل لباقي مدن المملكة يضاف  50لاير فيدكس
ولحجز طلبكم وتسجيل معلومات اإلستالم:
إلكترونيا ً عن طريق الرابط
www.mta.sa/c
ويمكنكم الشراء عن طريق االيميل
من هذا الرابط
www.mta.sa/c
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للطلب من داخل المملكة يمكنكم اإلتصال على رقم:
0558396006
0558396004
0558396119
0505107025
0551092444
0555107025
0557977722
واتسب التحاضير
0555107025
0557977722
وهنا أرقام الحسابات للمعلمين
خارج مدينة الرياض والخرج
البنك األهلي
مؤسسة التحاضير الحديثة
27949172000110
( اي بان )
SA0610000027949172000110
______________________________________________
مصرف الراجحي
مؤسسة التحاضير الحديثة
233608010954856
(اي بان )
SA5780000233608010954856
______________________________________________
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ومن بنوك آخرى يمكنكم التحويل على احد هذا الحسابات
الرياض
سعد عبدالرحمن العتيبي
2052558759940
سامبا
سعد عبدالرحمن العتيبي
8001852539
البنك السعودي لإلستثمار
سعد عبدالرحمن العتيبي
0101001926001
بنك االنماء رقم الحساب :مؤسسه اوامر الشبكة
رقم أي بان
Sa3505000068201042364000
حساب االنماء
مؤسسه اوامر الشبكة
68201042364000
لألخوة أصحاب المكتبات الراغبين في أن يكونوا وكالء لتحاضير فواز الحربي في مدنهم
االتصال بجوال المدير
0554466161
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